Grozette B.V. produceert sinds 1963 een assortiment met
kaasproducten voor de voedingsindustrie, foodservice en
retail. Ons assortiment bestaat uit verse en lang houdbare
kaaspoeders en geraspte kaas. Naast het Grozette merk
worden ook producten onder private label gemaakt. Onze
producten worden naar meer dan 30 landen geëxporteerd.
Grozette heeft een reputatie opgebouwd als flexibele en betrouwbare leverancier van kaasproducten
met een constante hoge kwaliteit. Innovatie en ontwikkeling zijn een essentieel onderdeel van onze
bedrijfsstrategie. Door middel van vooruitstrevende mogelijkheden en producttoepassingen blijven
we concurrerend en interessant in de snel wisselende kaasmarkt.
Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op www.Grozette.nl
Ter versterking van ons Sales team zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven Accountmanager
Binnendienst.

Accountmanager Binnendienst
32-40 uur per week
Functieomschrijving
Als Accountmanager Binnendienst heb je een zeer afwisselende functie. Jij ondersteunt het Sales team
(Salesmanager en 4 Accountmanagers) maar je wordt ook nauw betrokken in klantspecifieke
verkooptrajecten. Daarnaast heb je ook een aantal klanten in eigen beheer.
Je werkzaamheden zijn o.a.:
• Het voeren van correspondentie met zowel internationale als nationale klanten
• Beheer van eigen klanten
• Het begeleiden van monsteraanvragen
• Het begeleiden van klantspecifieke nieuwe artikel trajecten
• Je bent het aanspreekpunt voor je eigen klanten maar ook de klanten van de Sales Manager
en/of Accountmanagers bij afwezigheid.
Kortom je hebt zowel veel contact met klanten maar ook met diverse afdelingen binnen Grozette.
Hierdoor ben je de spin in het web om alles te regelen en organiseren.
Wij zoeken:
• Proactieve instelling en een klantgerichte persoonlijkheid
• Afgeronde MBO opleiding met een aantal jaren ondersteunde maar ook commerciële
werkervaring bij voorkeur in de voedingsmiddelenindustrie
• Commercieel inzicht, resultaatgericht en gestructureerd.
• Hoge accuratesse, flexibele houding
• Uitstekende beheersing van de Engelse taal en bij voorkeur ook Duits
• Goed bekend met Office & Outlook
Grozette biedt je:
- Professionele organisatie, informele cultuur
- Dynamische en een internationale werkomgeving in een heel nieuw pand!
- Veelzijdige functie en verantwoordelijkheid
Ben jij degene die wij zoeken?
Stuur dan een motivatiebrief + C.V. onder vermelding van de functie Accountmanager Binnendienst,
naar roely.slinger@grozette.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Roely Slinger op telefoonnummer 0348-410264.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

